YFM90R

Yamahaslekfyrhjulingar
Upptäck en värld av nöje och spännande
utomhusupplevelser med dina vänner - det är vad
Yamaha lovar.
Välj bland sport eller race-modeller. Från
instegsmodeller till modeller för den mer erfarna Det
nns en fyrhjuling för alla smaker och körkunskaper.
Varje fyrhjuling har den teknik och ergonomi som klarar
den utmaning som den ställs inför, så att du bekvämt och
avslappnat kan njuta av körningen.
Våra fyrhjulingar drar inte mycket bränsle och kräver
minimalt underhåll, så att du och dina vänner kan ge er in
i kommande äventyr och göra de till en oförglömlig
upplevelse.

Helautomatisk CVT transmission
Elstart
Kedjedrift
Parkeringsbroms
Hastighetsbegränsare
F/N/B växelägen
Inkapslade trumbromsar fram och bak
Bekväm körställning

YFM90R
Yamahas-lekfyrhjulingar
YFM90R är visserligen liten till storleken, men den är utrustad med era funktioner som åter nns på
större Yamahamodeller, däribland individuell fjädring fram med dubbla A-armar, trumbroms bak,
automatisk transmission och elstart.
YFM90R balanserar kraft med ett antal funktioner som ger dig full kontroll. Ett enkelt CDI-plug-in
justerar motorns e ekt så att den passar olika körkunskaper och parkeringsbromsen på styret ser till
att YFM90R står stilla när ni önskar.
Den helautomatiska växellådan gör den ännu mer lättkörd och det är detta sätt att tänka som gör
YFM90R till barnens fyrhjuling som även vuxna älskar.
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YFM90R

Smidig växellåda

Elstart

YFM90R har en helautomatisk

Starten är lika enkel som körningen och

transmission som gör det enklare för

underhållet. Inget besvär med en

yngre och oerfarna förare att lära sig köra.

kickstart. Tryck helt enkelt på elstarten

Detta är särskilt användbart när man kör

så startar YFM90R. Den är idealisk för

en längre tid och att växla kan bli

nybörjarförare från 10 års ålder.

Framåt, friläge och back
YFM90R är försedd med en smidig växelspak
för hantering av fram/neutral/backläge.

tröttsamt.

Justerbar fjädring med lång
slaglängd

Stabilt chassi och ordentlig
markfrigång

Fjädringen med lång slaglängd ger däcken

De kompakt konstruerade motorerna och

bättre och jämnare kontakt med

fjädringen med lång slaglängd gör att

underlaget, även i kuperad terräng.

Yamahas fyrhjulingar går högt över ojämn

Separat fjädring fram innebär att hjulens

mark. En bred spårvidd ger utmärkt

rörelser inte påverkas av varandra. Det

stabilitet. Tåliga hasplåtar skyddar

gör att köregenskaperna förbättras

fyrhjulingens motor och chassi från skada

eftersom YFM90R blir mer följsam och

vid körning över hinder.

smidig, vilket leder till bättre komfort och
kontroll.
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Ergonomisk utformning
Fyrhjulingskörning tar en ovanlig
kombination av muskler i anspråk. YFM90R
är framtagen för att passa förare av olika
storlekar och vikter – från 10 års ålder och
uppåt.

YFM90R
Motor
Motortyp
Slagvolym
Borrning och slag
Kompression
Smörjningssystem
Bränslesystem
Tändsystem
Startsystem
Transmissionssystem
Drivsystem
Sluttransmission

Encylindrig, 4-takts, Luftkylning, SOHC, 2 ventiler
88cc
47.0 mm x 51.8 mm
9.2 : 1
Våtsump
Förgasare TK13 mm
DC-CDI
Elektriskt med hjälpkick
Automatisk CVT
Tvåhjulsdrift
Kedja med O-ring

Chassi

Frambroms
Bakbroms
Framdäck
Bakdäck

Enkel A-arm, 126 mm fjädringsväg, justerbara
stötdämpare med förspänning
Mono Shock-svingarm, 145 mm fjädringsväg, justerbar
stötdämpare med förspänning
Dubbel sluten trumma
Sluten trumma
AT18x7-8
AT18x9-8

Dimensioner
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sitthöjd
Hjulbas
Min. markfrigång
Vikt (fulltankad)
Bränsletanksvolym

1,485 mm
1,020 mm
955 mm
750 mm
1,030 mm
100 mm
126,5 kg
6.4 litres

Fjädringssystem fram
Fjädringssystem bak
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YFM90R
Fyrhjulingar med motorer på upp till 70cc rekommenderas endast för förare som är sex år gamla eller
äldre och alltid under uppsikt av en vuxen. Fyrhjulingar med motorer på 70 till 90cc rekommenderas
endast för förare som är 12 år gamla eller äldre och alltid under uppsikt av en vuxen. Fyrhjulingar med
motorer på 90cc eller mer rekommenderas endast för förare som är 16 år gamla eller äldre. Fyrhjulingar
är gjorda för att användas inom sina konstruktionsbegränsningar. Godkända dragvikter och maxlaster
nns angivna i ägarhandboken. När det gäller hållbarhet, tillförlitlighet och framför allt användarens
säkerhet bör under inga omständigheter de rekommenderade kapaciteterna överskridas. Yamaha
rekommenderar att alla fyrhjulingsförare går en godkänd förarutbildning. För mer information om
säkerhet och utbildning kontaktar du en auktoriserad återförsäljare eller Yamaha-distributör.
Fyrhjulingar kan vara farliga att använda.
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